
Anmälan för autogirogivande till Västerås stadsmission 

 
Jag vill stödja Västerås stadsmissions arbete för utsatta västeråsare! 
 

Jag vill varje månad ge: 

        100 kr              200 kr              300 kr             Annat belopp _______________ kr 

(Var god texta)  

Förnamn* _______________________________________________________ 

Efternamn* _______________________________________________________ 

Personnummer* 

            -         

Adress*  ______________________________________________________ 

Postnr*  _______  Ort*  _______________________________________ 

Telefon  _______________   Mobil  _____________________________ 

E-post  ______________________________________________________ 

Bank  ______________________________________________________ 

Clearingnr* _________  Kontonr* __________________________________ 

Ibland behöver vi kontakta dig om till exempel några av uppgifterna är oklara. Därför 
uppskattar vi såväl telefon- som mailuppgifter.  

* Obligatoriska uppgifter 

Västerås stadsmission får göra detta uttag från mitt konto den sista bankdagen varje månad. 
I övrigt gäller autogirovillkoren på baksidan. 

Datum          Namnteckning 

 
__________          ___________________________________________________ 

Skriv under blanketten, lägg den i ett kuvert och posta till: Västerås stadsmission,
Ateljégatan 4, 724 71 Västerås. 

Tack för att du valt att bli månadsgivare till Västerås stadsmissions arbete och för att du vill 
stödja arbetet för att fler västaråsare ska få ett värdigt liv. Dina bidrag kommer att göra stor 
nytta! Har du frågor om verksamheten eller autogiro hoppas vi att du kontaktar oss. 



Allmänna autogirovillkor 

Medgivande till betalning via Autogiro  
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på 
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är 
inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får 
betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till 
annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.  
 
För uttag gäller dessutom följande:  
Godkännande/information i förväg  
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren 
senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och 
betalningssätt eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av 
vara eller tjänst.  
 
Täckning måste finnas på kontot  
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. 
Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren 
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en 
vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.  
 
Stopp av uttag  
Betalaren kan stoppa  
• ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före 
förfallodagen,  
• alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före 
förfallodagen.  
 
Medgivandets giltighetstid, återkallelse  
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det 
genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör 
senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller 
betalningsmottagaren tillhanda.  
 
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till 
Autogiro  
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro 
trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren 
härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta 
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft 
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser 
avslutas. 

 




